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25.DOUANEDECLARANT
OOK GENOEMD: customs agent, junior customs consultant, declarant 



 Jij werkt op kantoor. 

 Jij bent de tussenpersoon tussen de douane 
en bedrijven die goederen invoeren of uitvoeren.

 Je geeft je bedrijven advies over douaneregels, 
vergunningen, tarieven, codes, …

 Jij zorgt voor alle digitale en papieren 
documenten om de goederen aan te geven bij de 
douane.

 Je hebt regelmatig contact met de douane, het 
voedselagentschap, transporteurs, klanten, …  Dit 
zowel via telefoon en e-mail.

 Jij volgt je aangiftes en de bijhorende betalingen 
goed op. 

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.400 – € 2.600

Extra premie als 
je in shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt meestal 
overdag. Sommige 
douanedeclaranten 
werken ook in 
shiften.

TAKEN



Je hebt bij voorkeur een diploma in 
een richting logistiek of 
internationale handel: 
 Se-n-Se internationaal transport 

en goederenverzending (7de 
specialisatiejaar secundair)
 Graduaat transport en logistiek
 Professionele bachelor in logistiek 

management of supply chain 
management

 Je hebt een basiskennis van 
douanewetgeving en regels 
voor internationale handel en 
logistiek.

 Je werkt vlot met Word, 
Excel en Outlook.

 Je kan helder communiceren, 
via e-mail en telefonisch.

 Je werkt nauwkeurig.

 Je spreekt en schrijft vlot in 
een andere taal: Engels, 
Frans of Duits worden vaak 
gevraagd.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

NIET HET JUISTE DIPLOMA?
Je kan een korte opleiding in logistiek en 
douanewetgeving volgen. Dit kan bijvoorbeeld 
bij Syntra, VDAB, CVO LBC Berchem, Travi
(interimsector), Portilog & Randstad.



WAAR WERK JE?
Je werkt vaak bij een expediteur, 
een groot transportbedrijf of een 
bedrijf dat als dienstverlening 
douaneaangiftes voor klanten in 
orde brengt.

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Senior declarant

Teamleader 



Waar vind je meer info over dit beroep?
 Wat doet een douanedeclarant: video https://youtu.be/kNQoHXHXdf8
 Getuigenis werknemers – bron KDG: https://youtu.be/g16cAoblPZY
 https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-info/ -> zie tabblad ‘Ik zoek 

info over beroepen
 https://www.vdab.be/beroep/38ae39ee-19ac-4eea-847c-

6a29a764e7aa/douanedeclarant

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende nog 
extra opleiding nodig hebt?
 https://travi.be/nl/kalender/item/113
 https://www.syntra-ab.be/opleidingen?q=declarant
 https://travi.be/nl/kalender/item/609
 https://www.randstad.be/nl/werknemers/specialisaties/logistiek/opleiding-

logistiek-bediende/aanvraag-info/
 https://www.vdab.be/evenementen/infosessie-opleidingen-logistiek-

bediende-antwerpen
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/622210/cursus/158530/Transpo

rt_en_logistiek_medewerker-BERCHEM
 https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-een-opleiding/

MEER INFO

https://youtu.be/kNQoHXHXdf8
https://youtu.be/g16cAoblPZY
https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-info/
https://www.vdab.be/beroep/38ae39ee-19ac-4eea-847c-6a29a764e7aa/douanedeclarant
https://travi.be/nl/kalender/item/113
https://www.syntra-ab.be/opleidingen?q=declarant
https://travi.be/nl/kalender/item/609
https://www.randstad.be/nl/werknemers/specialisaties/logistiek/opleiding-logistiek-bediende/aanvraag-info/
https://www.vdab.be/evenementen/infosessie-opleidingen-logistiek-bediende-antwerpen
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/622210/cursus/158530/Transport_en_logistiek_medewerker-BERCHEM
https://www.internationaltrade.be/ik-zoek-een-opleiding/


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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